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Abstract  
The purpose of this study was to provide a model for career path strategies of 
managers in the Iranian insurance industry. The research method is qualitative 
in terms of the nature of the research and applied in terms of purpose. The 
Participants whose number was determined based on theoretical saturation are 
the managers of the insurance industry who were selected by systematic 
sampling. Data were collected through semi-structured interviews and data 
analysis was performed using data-based method. The results indicate the 
identification of causal conditions affecting career path strategies, including 
career path anchorages, objective and subjective career path plateaus; The 
main phenomenon in career path strategies including networking, self-
presentation and interpersonal attractions; Background conditions and 
environment affecting career path strategies, including clarity of career path 
steps, costly view of education and gender; Interfering conditions affecting 
career path strategies such as: job-to-job fit, meritocracy system, and job fit to 
individual interests; Strategies and actions affecting career path strategies such 
as: human capital, communication and technical knowledge of individuals; 
The consequences of career strategies were such as: recognition, 
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independence and flourishing of the talents of insurance industry managers in 
Iran. 

Keywords: Career; Career Strategies; Managers' Career. 
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هاي مسیر شغلی مدیران در صنعت بیمه مدلی براي استراتژي
 ایران

 استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.     شناسمهدي یزدان
  

 علامه طباطبائی، تهران، ایران.دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه  حامد دهقانان 
  

 دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران. سعید صحت

 

 دانشجوي دکتري مدیریت بازرگانی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران. فروغ سقائیان

 

  چکیده
وش رایران بوده است.  بیمه صنعت در مدیران شغلی مسیر هاياستراتژي براي هدف این پژوهش ارائه مدلی

که دگان کننمشارکت لحاظ هدف، از نوع کاربردي است. لحاظ ماهیت تحقیق از نوع کیفی و به پژوهش به
 گیريورت نمونهصکه به انددادهتشکیل تعداد آنها بر اساس اشباع نظري تعیین گردید را مدیران صنعت بیمه 

ات نیز با تحلیل اطلاع و ساختاریافته و تجزیهطریق مصاحبه نیمه گردآوري اطلاعات ازد. انتخاب شدننظري 
 هايستراتژيا بر تاثیرگذار علی شرایط شناسایی حاکی از هاي تحقیقیافته .انجام شد بنیادروش دادهاستفاده از 

 هايستراتژيا در اصلی دههاي مسیر شغلی، فلات مسیر شغلی عینی و ذهنی؛ پدیمسیرشغلی از جمله لنگرگاه
 بر رتاثیرگذا محیط و ايزمینه فردي؛ شرایطهاي بینسازي، ارائه خود و جاذبهمسیرشغلی شامل شبکه

 رایطاي به آموزش و جنسیت؛ شهاي مسیر شغلی، نگاه هزینهمسیرشغلی شامل روشن بودن گام هاياستراتژي
الاري و تناسب سشامل تناسب شغل با شاغل، نظام شایستهمسیرشغلی  هاياستراتژي بر تاثیرگذار گرمداخله

، نحوه مسیرشغلی شامل سرمایه انسانی هاياستراتژي بر تاثیرگذار هايکنش و شغل با علائق فردي؛ راهبردها
مسیرشغلی مواردي همچون شناخته شدن، استقلال و  هاياستراتژي ارتباط و دانش فنی افراد؛ و پیامدهاي

  .ایران بودند در بیمه صنعت مدیران دهايشکوفایی استعدا

   هاي مسیر شغلی؛ مسیر شغلی مدیران.مسیر شغلی؛ استراتژي :هاواژهکلید
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 مقدمه

 باشد چرا که باهاي کلیدي و مهم در حوزه سرمایه انسانی میمسیر شغلی یکی از رکن 
ها کارکنان و سازمانتواند نقش مهمی در موفقیت ها مرتبط است و میزندگی کاري انسان

). در این رابطه، مدیریت مسیر شغلی در نگرش 286: 2021، 1ایفا نماید (وس و همکاران
هاي توسعه منابع انسانی و با هدف برقراري تعادل بین نوین، ابزاري در جهت اجراي برنامه

سیر ). در واقع مدیریت م144: 1400باشد (نیري و همکاران، نیازهاي فردي و سازمان می
نماید که در آن مدیران در مسیر توافق اندازي واضح شرایطی را ایجاد میشغلی با ارائه چشم

شناختی مربوط به توسعه مسیر شغلی و امنیت شغلی به تعادل گیري قرارداد روانبین شکل
ایی ه). این نوع نگاه به مسیر شغلی، نیازمند ویژگی115: 2021، 2رسند (هیرسچی و کوئنمی

که آن را کارا و اثربخش نموده و موجب پویایی سازمان و مدیران شود. از این رو، است 
ده شود که به عنوان نظام کارراهه تعریف شمسیر شغلی به عنوان فرایندي در نظر گرفته می

ریزي شده در جهت ایجاد تعادل بین نیازهاي یافته و برنامهو آن را تلاشی رسمی، سازمان
). علاوه براین، مسیر شغلی فرصتی 173: 2019، 3دانند (بلاکر و همکارانفردي و سازمانی می

-هاي کاري خود مشارکت نموده و چشمآورد تا در انجام فعالیترا براي فرد پدید می

اندازهاي مناسبی را در جهت دستیابی به اهداف متنوع زندگی کاري خود شکل دهد 
قدند داشتن نگرشی نو به مسیر شغلی یکی ). پژوهشگران معت114: 2021(هیرسچی و کوئن، 

، 5؛ الیس و همکاران3: 2019، 4از الزامات مهم در مدیریت مسیر شغلی است (کانون و شاي
هاي مسیر شغلی به عنوان یکی از مباحث بسیار مهم ). در همین راستا، استراتژي229: 2020

هاي اخیر مدیران و باشد به طوري که در دههدر حوزه مدیریت مسیر شغلی مطرح می
ي خود را جزو اهاي مسیر شغلی براي پیشرفت و موفقیت حرفهکارکنان، استفاده از استراتژي

 ). 418: 2019، 6دانند (سانتوس و همکارانهاي اصلی کاري خود میبرنامه
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ک تواند توسط یدانند که می) استراتژي مسیر شغلی را رفتاري می1984( 1گولد و پنلی
: 2021دستیابی به اهداف مسیر شغلی مورد استفاده قرار گیرد (وس و همکاران، فرد براي 

) هفت استراتژي مسیر شغلی را تعریف کردند که 1984). در این زمینه گولد و پنلی (291
مسیر  هايفرصت ایجاد ،خود ارائه یا شدن مسیر شغلی، کاندید مشاوره شامل جستجوي

شود. علاوه می سایر مسیرها از پذیري و ارتقاءي، انطباقسازکار، شبکه با شدن عجین، شغلی
 گیرند در احساسهایی که در آن مورد استفاده قرار میبراین، مسیر شغلی و استراتژي

س و باشد (ساتوذهنی و درونی افراد و به ویژه مدیران بسیار مهم و حائز اهمیت می موفقیت
 آمیزموفقیت رویارویی در ایران نیز براي بیمه ). در همین رابطه، صنعت421: 2019همکاران، 

 نیروي يادر زمینه مسیر حرفه توسعه قابل هايزمینه بررسی به باید امروزي متغیر محیط با
 ینا گیرندگانتصمیم مدیران و  رده در ویژهبه متخصص و ماهر نیروي پرورش و انسانی
 عنوان هب تواندمی صنعت این در مدیراناي مسیر شغلی و حرفه زیرا توسعه بپردازد صنعت

 .مل نمایدع کشور توسعه نهایت در و صنعت شرکت، توسعه جهت در استراتژیک ابزار یک
 شغلی رمسی مدیریت مهم هايجنبه از یکی که شغلی مسیر هاياستراتژي با این حال، مفهوم

 ی ازتوان گفت یککمتر مورد توجه بوده است. بر این اساس می صنعت این است در فردي
-ستراتژيا  بررسی صنعت این در انسانی منابع ايتوسعه هاياستراتژي در تحقیقاتی خلأهاي

 و قابتیر شدت به محیط و با توجه به جدید رویکرد با مدیران شغلی مسیر پیشرفت هاي
هاي انجام شده در ادبیات موجود در این زمینه باشد. با بررسیمی امروزي برانگیز چالش

هاي يهاي موثر بر استراتژاي در زمینه اکتشاف عوامل و زمینهمشخص شد که تاکنون مطالعه
مسیر شغلی مدیران انجام نگرفته است و در این زمینه خلاء نظري و پژوهشی وجود دارد. 
جنبه متمایزکننده این تحقیق از تحقیقات پیشین در این است که مطالعات پیشین، یا به معرفی 

اده و اند و یا صرفاً به تعیین نوع استراتژي مورد استفهاي مسیر شغلی پرداختهراتژيانواع است
حقیق اند. در حالیکه تکردههاي شغلی در قلمرو محدود بسنده تأثیر آن بر رفتارها و نگرش

یدایش هاي مسیر شغلی، عوامل موثر در پحاضر به دنبال تبیین مدل نسبتًا جامعی از استراتژي
هاي مسیر شغلی در صنعت بیمه در گر و پیامدهاي استراتژياي، مداخلهرایط زمینهآنها، ش
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 باشد. بر این اساس سوال اصلی تحقیق بدین صورت بیان شده است که: مدلایران می
 چیست؟ بیمه صنعت مدیران مسیر شغلی هاياستراتژي

 

 مبانی نظري و پیشینۀ پژوهش 

براي متعهد ساختن افرادي که بیشترین ارزش براي آنها را هاي مختلفی سازمانها از استراتژي
انداز مسیر شغلی ).  چشم89: 2021کنند (هیرسچی و کوئن، در  بازار کار دارند استفاده می

هایی شانههاي مسیر شغلی نیز نتر، پویاتر و بازتر شده است و بر همین اساس، در نظریهپیچیده
هاي منتخب وي در مسیر شغلی بسیار تاثیرگذار اتژيشود که در آن فرد و استردیده می

 لاتین کلمه از career یا اصطلاح ). مفهوم مسیر شغلی6: 2019باشند (کانون و شاي، می

carrus و شودیم رانده اسب توسط است که ايوسیله و ارابه معنی به که است شده گرفته 
 ادبیات در مختلف طریق به مسیر شغلی. است شدهمی استفاده باستان از آن روم مسابقات در

 و اهموقعیت توالی عنوان به آن از اغلب است و شده تعریف شناسیروان و شناسیجامعه
 )1978( 2گارالبیک ).  تعریف11: 2002، 1شود (هالمی یاد فرد کاري زندگی طی مشاغل

شود یمشخص م خاص حرفه یک در زندگی طول در که به صورت پیشرفت شغلی مسیر از
 همکاران و3آرتور. تعریف کلی از مسیر شغلی درنظر گرفته شود یک عنوان به تواندمی

-ژگیوی از که در حال حاضر یکی شغل را در مسیر شغلی وارد نمودند تغییر عنصر )1989(

 د.باشمی مسیر شغلی پذیريانعطاف دهندهنشان و است معاصر شغلی مسیر واضح هاي
 به طمربو تجربیات و هاها، فعالیتها، نقشموقعیت نیز بر توالی )1997( 4آرنولد همچنین،

در پژوهش حاضر، مسیر شغلی بر اساس دیدگاه  شود تاکید دارد.می مواجه آن با فرد که شغل
 املش شغلی مسیر ) مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است. در این دیدگاه،1997آرنولد (
باشد می هاییفعالیت و هاها، تجربهموقعیتهاي کاري، شغل به مربوط اقدامات از ايمجموعه
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 و الاب به رو حرکات همچنین علاوه براین، موضوع آموزش و شود ومی مواجه آنها با فرد که
نیز  )1996( روستو و آرتور تحقیق گیرد. این دیدگاه، دردر مسیر شغلی را نیز در بر می افقی

بعلاوه،  .است، مورد استفاده قرار گرفته است انجام شده مرز بدون شغلی که درباره مسیرهاي
ن مسیرهاي و همچنی و بروکراتیک سنتی شغلی مسیرهاي توضیح براي تواندمی دیدگاه این

 ). 26: 2013، 1گیرد (مانساه اوسو قرار استفاده مورد مرز بدون و نوین شغلی

ها امهها، برنمشیاي از خطمجموعهتوان به عنوان مدیریت مسیر شغلی را می علاوه براین،
هایی در نظر گرفت که بر اساس آن حرکت و چرخه عمر کارکنان در طول زمان یا فعالیت

اگر  ).5: 2019، 2شود (رودریگرز و همکارانانداز توسعه بلندمدت تنظیم میبا ارائه چشم
 مدیریت مسیر ریزي وچه بخش عمدة مسیر شغلی به فرد و اقدامات او در خصوص برنامه

ها نیز به منظور کمک به ) اما سازمان186: 2015، 3شغلی خود اختصاص دارد (باروچ
کارکنان خود در مواجهه با نیازهاي شغلی و در مدیریت مسیر شغلی آنها مسئول هستند. با 

راد اند بیشتر بر نقش افاین حال، تحقیقاتی که در دو دهه گذشته در این زمینه انجام شده
هاي مربوط به ها نیز در سیاست). البته، سازمان289: 2021اند (وس و همکاران، ز داشتهتمرک

اي در نندهاي منابع انسانی، نقش تعیین کتوسعه استعدادهاي کارکنان و تسهیل پیشرفت حرفه
مدیریت مسیر شغلی و تضمین در دسترس بودن پایدار نیروي کار ماهر و متخصص و ایجاد 

؛ 29: 2014: 4کنند (گوبلر و همکاراننان از مسیر شغلی خود ایفا میرضایت در کارک
). از طرف دیگر، پیشرفت و موفقیت مسیر شغلی داري دو 6: 2019رودریگرز و همکاران، 
ي هاي محسوس و ظاهرباشد که بعد بیرونی آن دربردارنده مولفهبعد بیرونی و درونی می

غلی خود باشد که در مسیر شخص از تجربیاتی میشغل و بعد درونی دربردارنده نوع تفکر ش
موفقیت با میزان ) 1983( 6). به باور دیویس36: 2017، 5نماید (فلاثمن و هوبرگادراك می

(بلاکر و  شودتعریف می فرد هايحصول به اهداف و توقعات فرد در رابطه با مهارت
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ي که شغلش را متناسب با ردکند ف) نیز اظهار می1990( 1). هالند181: 2019همکاران، 
برگزیند و نسبت به شغلش دیدگاه خوشایندي داشته باشد، از  خود هاي شخصیتیویژگی

خواهد کرد شغلش رضایت دارد و در غیر این صورت، از شغل خود احساس نارضایتی 
 ). 118: 2021(هیرسچی و کوئن، 

سازگاري مسیر شغلی در اي نشان دادند ) در مطالعه2020و همکاران ( 2فرانسیسکو
تجوي هاي جسدهی به استراتژيبینی رفتارهاي مستقیم آنها در شکلدانشجویان در پیش

شغل بر  هاي جستجويشغلی تأثیرگذار است. همچنین این تحقیق مشخص ساخت استراتژي
تعداد پیشنهادهاي شغلی دریافت شده موثر است. مطالعه مذکور با پژوهش حاضر از این 

غلی هاي جستجوي شدهی استراتژيبینی رفتارهاي دانشجویان در شکلبه پیشحیث که 
پردازد، متفاوت است و در پژوهش حاضر به کشف و بررسی تمامی عواملی که بر می

) در 2020و همکاران ( 3شود. مواناهاي مسیر شغلی تاثیرگذار است پرداخته میاستراتژي
شی مدیریت مت کارکنان در رابطه بین سیاست و خطاي به این نتیجه رسیدند که رضایمطالعه

مسیر شغلی و عملکرد شغلی، بین توسعه مسیر شغلی و عملکرد شغلی و بین اطلاعات شغلی 
کند. این تحقیق نیز با مطالعه حاضر، از این جهت و عملکرد شغلی نقش میانجی ایفا می

عوامل  مسیر شغلی با سایرمشی و سیاست تفاوت دارد که به دنبال بررسی رابطه بین خط
ی نپرداخته هاي مسیر شغلباشد و به بررسی و کشف تمام عوامل و شرایط موثر بر استراتژيمی

ها: پیشرفت مسیر موانع و استراتژي"اي تحت عنوان مطالعه 4، کمپبل2020است. در سال 
ایف آرزوها یا وظانجام داد. وي به این نتیجه رسید که دلایلی مانند  "شغلی براي مدیران زن

 ها و ساختارهاي جامعه مانع پیشرفت مسیر شغلی برايدر خانه و یا موانع بیرونی مانند سیستم
سیت ها بر اساس متغیر جنشوند. این مطالعه نیز صرفاً به بررسی موانع و استراتژيزنان می

 5اند. اسملهدهاي مسیر شغلی درنظر گرفته نشپرداخته است و سایر عوامل موثر بر استراتژي

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Holland 
2.Francisco 
3. Muawanaha 
4. Campbell 
5. Smale 



 

و موفقیت مسیر  1اي به بررسی رفتارهاي پیشرو مسیر شغلی) نیز در مطالعه2019و همکاران (
کننده فرهنگ ملی انجام دادند. در مطالعه مذکور، با استفاده از شغلی ذهنی با نقش تعدیل

فقیت وتئوري پردازش اطلاعات اجتماعی، رابطه بین رفتارهاي مسیر شغلی پیشرو و دو جنبه م
ننده کشامل جنبه موفقیت مالی و جنبه توازن کار و زندگی همراه با نقش تعدیل مسیر شغلی

فرهنگ ملی مورد بررسی قرار گرفت. در این مطالعه نیز به بررسی عوامل و شرایط موثر بر 
 هاي مسیر شغلی پرداخته نشده است. انتخاب استراتژي

راهبردهاي  نیتدواي به ) در مطالعه1398(در تحقیقات داخلی نیز دهناد و همکاران 
و  ور شناساییمذکاصلی تحقیق  فهدپرداختند.  هاي مسیر پیشرفت شغلی کارکنانگاهلنگر

ا بود که از این جهت بهاي راهبردهاي لنگرهاي مسیر ترقی کارکنان اعتبارسنجی مؤلفه
اي دریافتند ه) در مطالع1396نژاد (باشد. سپهوند و عارفپژوهش حاضر متفاوت می

موثر است. در  كگمر رانترخیصکا امستخدابر قابلیت  عمتنو شغلی مسیر يجهتگیر
 سازمان در شغلی مسیر پیشرفت ریزيبرنامه استراتژي ، عسکري رباطی به بررسی1393سال

 مورد مطالعه سازمان کارکنان که گرگان پرداخت و به این نتیجه رسید اجتماعی تامین

 حد در مدیران با ارتباط در مورد این اما بودند قوي حد در مسیر شغلی استراتژي داراي

لی بر مسیر شغ استراتژي مدیریتعنوان تأثیر ) تحقیقی تحت 1393بود. مهرانگیز ( متوسط
-متغیرهاي شایستگی فنی انجام داد و به این نتیجه رسید کهسلامت عمومی پرستاران 

تخصصی، شایستگی مدیریتی، امنیت و ثبات، استقلال، خلاقیت و کارآفرینی بر سلامت 
) نیز در پژوهش خود مدلی را 1393اکبري و اکبري ( .ی داردتأثیر مثبت عمومی پرستاران 

شغلی ارائه نمودند. آنچه از بررسی  فلات پدیده بهبود بر موثر سازمانی هايبراي استراتژي
ی شود این است که تحقیقی که به صورت جامع به بررسی و شناسایپیشینه تحقیق مشخص می

ها و پیامدهاي آن پرداخته باشد یافت نشد. هاي مسیر شغلی مدیران و عوامل و زمینهاستراتژي
 وند:شبر این اساس و با توجه به اهداف تحقیق حاضر، سوالات تحقیق به شرح زیر تنظیم می

  چیست؟ بیمه صنعت مدیران مسیر شغلی هاياستراتژي مدل:  اصلی سوال

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Career Proactivity 

http://33s.ir/?tag=%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%aa%da%98%db%8c-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa
http://33s.ir/?tag=%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%aa%da%98%db%8c-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa
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 موثر بیمه صنعت مدیران مسیر شغلی هاياستراتژي بر علی شرایط چه فرعی: هايسوال
 شرایط چه چیست؟ بیمه صنعت مدیران مسیر شغلی هاياستراتژي در اصلی هستند؟ پدیده

 گريداخلهم هستند؟ شرایط موثر بیمه صنعت مدیران مسیر شغلی هاياستراتژي بر ايزمینه
 بر هاییکنش و راهبردها چیست؟ چه بیمه صنعت مدیران مسیر شغلی هاياستراتژي در

 هايراتژياست در پیامدهایی هستند؟ چه موثر بیمه صنعت مدیران شغلیمسیر  هاياستراتژي
 گیرد؟می قرار توجه مورد بیمه صنعت مدیران مسیر شغلی

 

 شناسی پژوهشروش

 روش نايمب بر و است کاربردي و از نوع تحقیقات بنیادي هدف به توجه با حاضر تحقیق
شامل  حقیقت آماري باشد. جامعهکوربین می و اشتراوس و روش بنیادداده تحلیل نوع از کیفی
ین دارند. در ا مدیریت سابقه سال پنج که ایران است در بیمه صنعت ارشد مدیران کلیه

ه شد و گیري نظري استفادپردازي داده بنیاد از روش نمونهپژوهش به دلیل استفاده از نظریه
 دیرانم شامل کلیه تحقیق آماري جامعهبعد از انجام دهمین مصاحبه اشباع نظري حاصل آمد. 

ل دارند. در این پژوهش به دلی مدیریت سابقه سال پنج که ایران است در بیمه صنعت ارشد
گیري نظري استفاده شد و بعد از انجام پردازي داده بنیاد از روش نمونهاستفاده از نظریه

و راس تشا روش مبناي بر تحقیقهاي تحلیل دادهدهمین مصاحبه اشباع نظري حاصل آمد. 
کدگذاري باز،کدگذاري محوري و کدگذاري  سه مرحله اصلیانجام شده است که کوربین 
گیرد. در این پژوهش بررسی صحت و تأیید روایی و پایایی در پژوهش را دربر می انتخابی

اینکه  پذیري صورت گرفت. ضمنپذیري و تأییدپذیري، اطمینانبا معیارهاي اعتبار، انتقال
نه هاي صورت گرفته در راستاي پیشیدرگیري مداوم پژوهشگر و نیز بررسی مصاحبهعامل 

باشند، مورد توجه قرار گرفت. پژوهش که از موارد اعتبار و روایی تحقیقات کیفی می
هاي پژوهش توسط تعدادي از استادان دانشگاه مورد همچنین به منظور تضمین روایی، یافته

فع ها جهت رو اصلاحاتی در نحوه تحلیل و کدگذاري داده مطالعه و بازبینی قرار گرفت



 

پایایی از روش توافق درون موضوعی  ابهامات صورت پذیرفت. علاوه براین، براي محاسبه 
دو کدگذار استفاده شد. بدین منظور، از یک کدگذار دیگر نیز درخواست شد تا به عنوان 

ا ههاي لازم جهت کدگذاري مصاحبهها و تکنیکهمکار در پژوهش مشارکت کند. آموزش
ها، کدهایی که در نظر دو نفر مشابه هستند به ایشان انتقال داده شد. در هر کدام از مصاحبه

اه مشخص شدند. سپس به همر "عدم توافق"و کدهاي غیر مشابه با عنوان  "توافق"با عنوان 
ه ون موضوعی که باین همکار پژوهش، تعداد سه مصاحبه کدگذاري شد و درصد توافق در

 رود با استفاده از فرمول زیر محاسبه گردید:عنوان شاخص پایایی تحلیل به کار می

درصد توافق درون موضوعی =
2 × تعداد توافقات

تعداد کل کدها
× 100% 

بود که این امر بیانگر  %89دهنده پایایی کلی برابر با ها نشاننتایج حاصل از این کدگذاري
 باشد.پایایی قابل قبول می

 

 هاي پژوهشیافته

 از نظر جنسیت که گرفت صورت مصاحبه بیمه صنعت در خبره 10 تعداد با مطالعه این در
هشت نفر از آنان مرد و دو نفر زن بودند؛ از نظر تحصیلات چهار نفر داراي مدرك دکتري، 
پنج نفر مدرك کارشناسی ارشد و یک نفر کارشناسی؛ از نظر متغیر سابقه خدمت مدیریتی 

سال  10چهار نفر داراي پنج سال سابقه، دو نفر بین شش و هفت سال و چهار نفر بیش از 
هاي ههمچنین این اعضا از بیم .داشتنداي مختلف هاي بیمهدر شرکتخدمت مدیریتی  سابقه

بیمه میهن، پارسیان، ایران، دانا (دو نفر)، کارآفرین، امید، رازي، ملت و مختلف شامل 
 ند.  داجتماعی انتخاب گردی

 

 کدگذاري محوري (پاسخ به سوال اصلی تحقیق)
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. بدین شودمحوري شبکه ارتباطی میان مقولات ایجاد میبه طور کلی در مرحله کدگذاري 
یرد گصورت که ابتدا مقولات فرعی ظهور یافته و سپس شبکه ارتباطی بین مقولات شکل می

 ) آمده است. 1که نتایج آن در جدول شماره 

 دهی به طبقات اصلی. عناوین مقولات و شکل1جدول 

 مقولات طبقات اصلی

 هاي مسیر شغلیعوامل موثر بر استراتژي

 

 هاي مسیر شغلیلنگرگاه

 هاي انگیزشی فردویژگی

 فرديهاي بینجاذیه

 هاي مسیر شغلیاستراتژي
 مشاوره مسیر شغلی

 کاندید شدن یا ارائه خود

 سازيشبکه

 یهاي مسیر شغلراهبردهاي تاثیرگذار بر استراتژي
 سرمایه انسانی

 مسیر شغلی جایگزین

 ايمحیط و شرایط زمینه
 شناختیهاي جمعیتویژگی

 هاي فرهنگیارزش

 هاي مسیر شغلیگر در استراتژيشرایط مداخله
 سازگاري مسیر شغلی

 تعادل کار و زندگی

 امنیت شغلی

 هاي مسیر شغلیپیامدها و نتایج استراتژي
 رضایت مسیر شغلی

 عزت نفس در کار

 تعهد شغلی

یا همان پارادایم کدگذاري محوري  نتایج مربوط به کارکرد دوم مرحله کدگذاري محوري
هاي ها یا طبقه) در قالب دسته1مقوله ظهور یافته در جریان تحقیق (جدول  16که در آن 

هاي تهیابند. یافبنیاد، حول یک مقوله محوري سامان میتعریف شده و توصیه شده روش داده
 ارائه شده است. 1حاصل از کدگذاري محوري در شکل 

 

 

هاي بر استراتژيعوامل موثر 
 مسیر شغلی

 هاي مسیر شغلیلنگرگاه-

 هاي انگیزشی فردویژگی-

 هاي بین فرديجاذبه-

 هاي مسیر شغلیاستراتژي

 مشاوره مسیر شغلی-

 کاندید شدن یا ارائه خود-

 سازيشبکه-

 هاي مسیر شغلیپیامدهاي استراتژي

 رضایت مسیر شغلی-

 عزت نفس در کار-

 تعهد شغلی-

 لیهاي مسیر شغراهبردهاي تاثیرگذار بر استراتژي

 سرمایه انسانی-

 مسیر شغلی جایگزین-



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حاصل از کدگذاري محوري هاي. یافته1شکل 

 

 هاي تئوریک یا قضایاي نظري)(استخراج گزارهکدگذاري انتخابی 

یري گها به شکل روایی و در قالب بحث و نتیجهدر این پژوهش به تشریح هر یک از مقوله
 پرداخته شده است. 

 

 گیري و پیشنهادهانتیجه

هاي مسیر شغلی مدیران در صنعت بیمه ایران این مطالعه با هدف ارائه مدلی براي استراتژي
اي هبر این اساس در بخش بعدي پژوهش به تشریح مقولات بر اساس سوالصورت گرفت. 

 هاي قبلی پرداخته شده است. مطرح شده در بخش
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تجزیه و تحلیل نتایج نشان داد شرایط علی این پژوهش شرایط علی:  مقوله اول؛
هاي مسیر شغلی بوده است. در این بین مصاحبه شوندگان، شامل عوامل موثر بر استراتژي

د را باشهاي مسیر شغلی را که شامل ترجیحات و علائق مدیر در حوزه کاري میلنگرگاه
احی گردد اي طرتایید کردند. در واقع خبرگان معتقد بودند که شرایط کاري باید به گونه

ه مند به فضایی هستند کان علاقهکه پذیراي ترجیحات مختلف افراد باشد چرا که مدیر
هاي آنان شکوفا گردد. همچنین نیمی از خبرگان به این مسئله اشاره استعدادها و توانایی

د اي است که فرد در شغل خونمودند که در صنعت بیمه گاهی اوقات شرایط کاري به گونه
پژوهش با عنوان  همراتبی دارد. این ویژگی در پیشیننه پیشرفت تخصصی و نه پیشرفت سلسله

از خبرگان اظهار داشتند که  %90فلات مسیر شغلی عینی و ذهنی گزارش شده است. حدود 
هر یک از مدیران در صنعت بیمه داراي راهبردهاي متفاوتی در زمینه مسیر شغلی خود بوده 

هاي بیمه نیز مسیرهاي شغلی را متناسب با ماموریت و فلسفه وجودي خود طراحی و شرکت
باشند. در واقع آنها بیان کردند که اند که همگی بیانگر تنوع در مسیر شغلی میدهنمو

-موضوعات فردي در انتخاب مسیر شغلی امر مهمی است و نیز تناسب بین اهداف و ماموریت

هاي بیمه با روحیات فرد و کیفیت و نحوه سرپرستی آنها در سازمان همگی بر هاي شرکت
ان بیانگر این هاي خبرگباشند. تحلیل مصاحبهصنعت بیمه موثر میتعیین مسیر شغلی مدیران 

اي ههاي شخصی و متغیرهاي مربوط به خود از موقعیتاست که افراد با توجه به ویژگی
 کنند، به این صورت که براي برخی افراد نام وکاري مختلفی در صنعت بیمه استقبال می

ورتی که براي برخی دیگر این مورد مهم نشان سازمان و پرستیژ آن اهمیت دارد، در ص
اي هباشد. همچنین ممکن است گروهی از مدیران تجارب گذشته دیگران و نیز گروهنمی

مرجع را در زمینه تعیین مسیر شغلی خود مورد توجه قرار دهند. بر این اساس مدیرانی که 
ی خود به مسیر شغل هاي متفاوتی نیز نسبتها و اهداف متفاوتی دارند، مسلما نگرشمهارت

رد هاي متفاوت و منحصر به فداشته، لذا بر مبناي نگرش متنوع خود به دنبال کسب مهارت
اي آموزشی ههاي بیمه باید در این زمینه دورهباشند. بنابراین آنها اظهار داشتند که شرکتمی

ه اي ببه گونهکاري آنان را  مناسب و متناسبی را براي مدیران خود ایجاد نموده و آینده



 

مایند. گیري مسیر شغلی خود اقدام نتصویر بکشند تا به راحتی بتوانند در زمینه تصمیم
تر نند موفقتواخبرگان و متخصصین امر همچنین اشاره نمودند که در صنعت بیمه مدیرانی می

یز ه نگرایی تا حد زیادي با حوصلباشند که علاوه بر داشتن فن مذاکره قوي و ویژگی برون
 باشند. 

لی هاي مسیر شغپدیده اصلی در این پژوهش استراتژيپدیده اصلی:  ؛مقوله دوم
باشد. در واقع از نظر خبرگان هر یک از مدیران صنعت بیمه در جهت دستیابی به مسیر می

 کنند. از نظر آنان مهمترین استراتژيشغلی مورد نظر خود، از استراتژي خاصی استفاده می
دومی  سازي است. استراتژيتوسط مدیران صنعت بیمه در مسیر شغلی شبکهمورد استفاده 

که از نظر خبرگان مهم به نظر آمد، کاندید شدن یا ارائه خود بود. خبرگان همچنین توافق 
غلی تواند مسیر شهاي آنان میها و مهارتداشتند که شخصیت و جذبه فرد و همچنین توانایی

هاي اذبههایی مفهوم جر واقع منظور خبرگان از بیان چنین ویژگیبهتري برایشان مهیا سازد. د
اي ههاي مسیر شغلی را به دو دسته استراتژيبین فردي بود. در مجموع خبرگان، استراتژي

هاي مسیر شغلی سازمانی تقسیم نمودند. به این صورت که مسیر شغلی فردي و استراتژي
فرد و برخی دیگر در جهت دستیابی به اهداف  ها در جهت رسیدن به اهدافبرخی استراتژي

ش هاي مسیر شغلی، گسترهایی چون ایجاد فرصتباشند. از این بین استراتژيسازمان می
سازي، ارتقا از طرق دیگر (مانند مشارکت کاري، جستجوي مشاوره مسیر شغلی، شبکه

ن جزو گاعضویت در یک انجمن خاص، عضویت در یک سایت یا شبکه خاص) از نظر خبر
د، هایی مانند کاندیدن کردن یا ارائه خوهاي مسیر شغلی سازمانی بوده و استراتژياستراتژي

-ان میهاي مسیر شغلی فردي مدیرجاذبه بین فردي، پذیرفتن نظر مافوق از دسته استراتژي

 باشند. 

درخصوص مقوله راهبرد، هفت راهبرد تاثیرگذار بر راهبردها:  ؛مقوله سوم
هاي مسیر شغلی از پیشینه پژوهش استخراج شده بود. بر این اساس خبرگان اظهار استراتژي

آموزي آنان بسیار حائز اهمیت نمودند که در صنعت بیمه میزان دانش فنی افراد و مهارت
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-آموزي حرکت نموده و امروزه مدركاست؛ چرا که دنیاي کنونی به سمت و سوي مهارت

رد؛ طبق نظر خبرگان این عامل همان مفهوم سرمایه انسانی ها ندامحوري جایگاهی در سازمان
باشد. آنها همچنین بیان داشتند که سرمایه انسانی همه مدیران با یکدیگر برابر نیست. چرا می

باشد. در واقع داشتن مهارتی برابر با هاي عمومی و خاص میکه سرمایه انسانی داراي زمینه
ایه عمومی محسوب شده و داشتن مهارت ویژه و مهارت سایر رقبا و همکاران یک سرم

باشد که این عامل ارتقا و جایگاه بهتر را براي افراد در منحصر به فرد یک سرمایه خاص می
هاي مهم در زمینه عملکرد افراد زند.  همچنین از نظر آنان، یکی از مهارتسازمان رقم می

رایی در گباشد که به میزان برونن مینحوه ارتباط مدیران با ارباب رجوع و مشتریان سازما
هاي ها باید دورهشخصیت آنان اشاره دارد. همچنین خبرگان بیان نمودند که سازمان

هاي گوناگون براي مدیران خود طراحی نمایند که در صورت آموزشی مختلفی را در زمان
احراز آن خالی شدن فضاي یک شغل مناسب، مدیران داخل سازمان آمادگی لازم را براي 

ي شغلی هاشغل داشته باشند. بعلاوه، این هنر و خلاقیت مدیر است که سبب ایجاد فرصت
شود. به این صورت که مدیران باید از شرایط پیش آمده در سازمان جایگزین براي وي می

ا و ههاي آموزشی شرکت نموده، مهارتاي که در کلاسنهایت استفاده را ببرند به گونه
نسبت به زمینه کاري ارتقا داده و از این طریق بتوانند مسیر شغلی آینده و  دانش خود را

جایگزین خود را بسازند. همچنین رسیدن به چنین جایگاهی نیازمند میزان آمادگی فرد در 
اي هتوان بیان داشت که از نظر خبرگان، ارتقاء سرمایهباشد. در نتیجه میها میاین زمینه

آنان در جهت آماده نمودن خود براي رسیدن و شکل دادن به  انسانی مدیران و تلاش
تلاش  باشند که باید با توانایی ومسیرهاي شغلی جایگزین بهترین راهبردها در این زمینه می

اي و اولیه را براي آنان فراهم نموده و استفاده مدیر ساخته شوند و سازمان تنها شرایط زمینه
 یط به میزان خلاقیت، تلاش و مهارت آنان وابسته است. مندي مدیران از این شراو بهره

ضمن بررسی مصاحبه خبرگان و اي و بستر حاکم: عوامل زمینه ارم؛مقوله چه
 هاي مسیر شغلی روشناي گاممتخصصین امر، آنان اظهار داشتند که در یک سازمان حرفه

ساز ایجاد علاقه در مدیران در جهت مدیریت مسیر شغلی باشد، چرا که این عامل زمینهمی



 

بیمه مرکزي صلاحیت مدیران  90نامه هاي بیمه باید طبق آیینخود است. همچنین شرکت
هاي آموزش آنان را فراهم نمایند. اما آنان بیان کردند انتخابی خود را تعیین نموده و زمینه

ند که شود و اکثریت توافق داشتچندانی نمی که در صنعت بیمه در ایران به این مقوله توجه
اي است. لذا بر این اساس پیشنهاد نمودند که نگاه به آموزش در این صنعت یک نگاه هزینه

شوندگان معتقد مصاحبه %90بایستی نظام دانشگاهی در صنعت بیمه تقویت گردد. همچنین،
را که همواره باشد. چوثر میبودند که جنسیت مدیران در تعیین مسیر شغلی در صنعت بیمه م

اي براي زنان مطرح بوده است. بعلاوه خبرگان اظهار نمودند که در بیشتر پدیده سقف شیشه
هاي مربوط به این صنعت، امکان استخدام زنان مجرد نسبت به زنان متاهل بیشتر است، سازمان

ان و با این تفکر میززیرا افراد مجرد و به ویژه زنان، مسئولیت چندانی در زندگی ندارند 
 شناختیهاي جمعیتتري است. در مجموع از بین ویژگیدستمزد آنان داراي نرخ پایین

مطرح شده در این زمینه عامل جنسیت بیشترین امتیاز را به خود اختصاص داد. عامل سن، 
 نبراي خبرگان مطرح نبود و به آن اشاره چندانی نشد. اما میزان تحصیلات و تجربیات مدیرا

شوندگان معتقد بودند که دانستند. مصاحبهرا یک عامل مهم و موثر در مسیر شغلی می
زندگی و طبقه اجتماعی خانواده فرد،  سطح درآمد، وقایعوضعیت زندگی، مراحل رشد، 

 دهشوندگان به پدیشوند. در واقع همه مصاحبهروي مسیر شغلی آینده مدیران موثر واقع می
هنگی و تاثیر آن در مسیر شغلی مدیران اعتقاد داشتند و بیان نمودند هاي فرفرهنگ و ارزش

هاي ساختاري هر جامعه و شرایط هاي زندگی مختلف افراد، همچنین ویژگیکه محیط
سیاسی و اجتماعی افراد در مسیر شغلی آنان تاثیر بسزایی دارد. در مجموع آنان  -اقتصادي

سیر شغلی مناسبی را براي مدیران خود ایجاد نموده اظهار داشتند که یک سازمان موفق باید م
هاي لازم را به آنان ارائه دهد. علاوه و در زمینه پیشرفت این مسیر شغلی، اطلاعات و آگاهی

بر این موقعیت و سلامت سازمان، همچنین پیوند و رابطه عاطفی فرد و سازمان و میزان تسهیم 
یري ر مسیر شغلی افراد و موفقیت آنان تاثیر چشمگدانش و تجربه سازمان با افراد و بالعکس د

 دارد. 
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ناسب خبرگان و متخصصین صنعت بیمه نسبت به تگر: شرایط مداخله ؛مقوله پنجم
فق نظر سالاري تواشایسته شغل با شاغل، تناسب شغل با علائق فرد و نیز وجود یک نظام

نه نه صرفاً در زمی-افراد داراي تجربه داشتند. لذا مدیران معمولاً در جهت احراز یک شغل با 
قیق حاضر هاي تحنمایند. یافتهمشورت می -هاي نامرتبطشغلی مرتبط، بلکه گاهی در زمینه

دهد مشاوره در زمینه مسیر شغلی از نظر خبرگان عامل مهمی تلقی گردیده است. از نشان می
-تر و فضاهاي غیر رسمیدانهطرفی آنان بیان داشتند که هر چه محیط کار داراي روابط آزا

هاي منابع انسانی در سازمان به یک سطحی از بلوغ رسیده تري براي مدیران باشد و سیستم
، اکثر گردد. در زمینه امنیت شغلیباشند میزان جذابیت مسیر شغلی براي مدیران بیشتر می

زیاد مطرح  هخبرگان و متخصصین مورد بررسی، اظهار داشتند که امنیت شغلی در صنعت بیم
مدت است و برخی از خبرگان نیز نیست چرا که قراردادهاي این صنعت به صورت کوتاه

بیان کردند که هر کسی از امنیت شغلی برداشت و تفسیر مناسب خود را دارد. به طوري که 
رخی کند اما براي بکه براي برخی از مدیران سیستم جبران خدمات مناسب امنیت ایجاد می

ي انیست. در مجموع نسبت به مفهوم امنیت شغلی معتقد بودند که امنیت پدیده دیگر چنین
است که خود مدیران و نه سازمان، باید آن را ایجاد کنند. در واقع مصاحبه شوندگان بیان 
کردند زمانی که مدیران از دانش مناسب، مهارت مکفی و اخلاق نیکو برخوردار باشند قطعًا 

دارند. آنان همچنین بیان نمودند که مفهوم تعادل بین کار و زندگی از  امنیت شغلی بالایی نیز
، این کندنظر افراد مختلف متفاوت است و هر چه فرد به سمت بالاتر سازمان حرکت می

)؛ 2020هاي فرانسیسکو و همکاران (ریزد. این نتایج با نتایج پژوهشتعادل بیشتر به هم می
 ) همخوانی دارد. 1393نگیز () و مهرا2020موانا و همکاران (

از نظر خبرگان هر چه افراد بیشتر در محافل شرکت نمایند و پیامدها:  مقوله ششم؛
ناخت گردد که این شتر شدن آنان میسازي خود را گسترش دهند سبب شناختهدامنه شبکه

ستقلال و اگردد که افراد احساس دهد و باعث میهاي بیشتري به آنان میبیشتر، مسئولیت
رضایت بالاتري در مسیر شغلی خود داشته باشند. لذا با توجه به این که چنین افرادي در 

هاي جدیدي را کسب نمایند تا از دنیاي پر شدن همواره باید مهارت جهت بیشتر شناخته



 

گردد که نتیجه آن آموزي هر روزه آنان میرقابت عقب نمانند؛ لذا این عامل سبب مهارت
فردي و سازمانی و دستیابی به اهدافی است که در مسیر شغلی مدیر تعیین گردیده  موفقیت

ها این فهم به وجود آمده است که کلید دستیابی است.. در واقع از نظر خبرگان، در سازمان
به سطوح بالاتر از عملکرد در دست مدیرانی است که کار خوبی دارند، مایل به کار، با 

اره به دنبال کسب مهارت هستند. چرا که توسعه مسیر شغلی از زندگی انگیزه، هدفمند و همو
مدیران به این امر واقف هستند. لذا براي دستیابی به  کند و همهکاري مدیران محافظت می

اي و داشتن هاي حرفهاین هدف، علاقه و میل، تجربه، آموزش ضمن خدمت، حضور در دوره
باشند. بر این اساس، استعدادهاي خاص یه میمدارك تحصیلی جزو عوامل اصلی و اول

-ریزي مسیر شغلی براي عملکرد بهتر آنان فراهم میمدیران شناسایی شده و امکان برنامه

گردد. لذا در این بین مدیرانی که سطح بالایی از تعهد و رضایت نسبت به سازمان دارند در 
ود. شنجر به عملکرد بهتر آنان میتر عمل نموده و در نهایت مانجام وظایف خود با مسئولیت

همچنین چنین افرادي با توجه به جایگاه کلیدي خود در سازمان و اهمیتی که براي سازمان 
و صنعت دارند حق انتخاب بیشتر و بهتري با شرایط مورد نظر خود را داشته که این عامل 

عهد فزاینده تیجه این تگردد. خبرگان معتقد بودند که نمنجر به تعهد بیشتر در کار آنان می
ن نتایج شود. ایافراد، ماندگاري و ثبات شغلی است که در نهایت عزت نفس آنان را سبب می

)؛ موانا و همکاران 1398)؛ دهناد و همکاران (2019هاي اسمل و همکاران (با نتایج پژوهش
 ) مطابقت و سازگاري دارد. 2020(

هاي تراتژيهاي بیمه درباره اسکاربردي براي شرکتهاي تحقیق، نکاتی با توجه به یافته
از خبرگان اظهار داشتند که  %90شود. از آنجایی که حدود مسیر شغلی مدیران پیشنهاد می

هر یک از مدیران داراي راهبردهاي متفاوتی در زمینه مسیر شغلی خود بوده، همچنین 
-سفه وجودي خود طراحی نمودهها مسیرهاي شغلی خود را متناسب با ماموریت و فلسازمان

زادي گردد که فضاي حاکی از آهاي فعال در صنعت بیمه ایران پیشنهاد میاند؛ لذا به شرکت
هاي خود در جهت برآورده نمودن انتظارات و تنوع در انتخاب مسیر شغلی را در سازمان

غلی، سیر شهاي ممدیران فراهم نمایند. همچنین، در این پژوهش مشخص گردید که لنگرگاه
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هاي انگیزشی فرد از نظر خبرگان داراي اهمیت فراوانی بودند. هاي بین فردي و ویژگیجاذبه
اي ههاي فعال در صنعت بیمه ایران به نیازها و قابلیتشود که شرکتبر این اساس پیشنهاد می

 تطبیق با مسیر شغلی از جمله علایق به شغل، توانایی کنترل شغل، کنجکاوي در شغل و
اطمینان در شغل مدیران توجه نمایند. علاوه براین، نتایج تحقیق نشان داد که آگاهی فرد از 

ا بر باشند. لذشغل، دانش وي در زمینه شغلی و حمایت آموزشی سه عامل پیوندي و موثر می
هاي فعال در صنعت بیمه ایران علاوه بر اطلاعات گردد که شرکتاین اساس پیشنهاد می

هاي غیررسمی اطلاعات شغلی نیز دقت نموده مورد مشاغل وجود دارد به جنبهرسمی که در 
هاي مختلف به هاي مدیران را در طی سالمتنوعی از تجارب، دانش و آگاهی و مجموعه

شوندگان این تحقیق، هر چه صورت مکتوب ایجاد نماید. از طرف دیگر، از نظر مصاحبه
تر ناختهسازي خود را گسترش دهند سبب شدامنه شبکهافراد بیشتر در محافل شرکت نمایند و 

-و باعث می دهدهاي بیشتري به آنان میگردد که این شناخت بیشتر مسئولیتشدن آنان می

 گردد که افراد احساس استقلال و رضایت بالاتري در مسیر شغلی خود داشته باشند.

در این پژوهش، با در نظر هایی دارد. ها محدودیتپژوهش حاضر نیز مانند سایر پژوهش
گرفتن نظرات مدیران صنعت بیمه در ایران، این نتیجه حاصل شد که بهترین وضعیت براي 

هاي مسیر شغلی، تفکیک کارکنان به سه سطح عالی، عملیاتی و میانی است تعیین استراتژي
هاي بنديتوان تقسیمباشد چرا که میهاي پژوهش حاضر میکه این امر یکی از محدودیت

-دیگري را نیز مثلاً بر اساس رابطه استخدامی و ماهیت شغل ارائه نمود. همچنین محدودیت

م ، عد، عدم بررسی شرایط محیطی برون سازمانیهادادهآوري هایی چون مقطعی بودن جمع
اي هصرف مدیران بیمه در استان تهران از دیگر محدودیت و بررسی کنترل متغیر نوع شرکت

ود گردید بنیاد محدباشند. ضمن اینکه، روش تحقیق به روش کیفی و دادهیتحقیق حاضر م
هاي کمّی استفاده نشد. با توجه به محدودیت اصلی و اولیه پژوهش به پژوهشگران و از روش

گردد با توجه به پیچیدگی و سطح استراتژي متناسب با شغل مورد نظر، سطوح پیشنهاد می
ی هاي مسیر شغلی در نظر گیرند. همچنین با توجه به بررساستراتژيمختلفی را براي تعیین 

یژه در هاي مسیر شغلی مدیران به وپیشینه پژوهش محققین دریافتند که در زمینه استراتژي



 

-د میمندان پیشنهاهاي چندانی وجود ندارد، لذا به سایر محققین و علاقهصنعت بیمه پژوهش

اي همدیران را به تفکیک و یا به صورت کلی و در حوزه هاي مسیر شغلیگردد که استراتژي
 و با درنظر گرفتن متغیرهاي مختلف درون سازمانی و برون سازمانی مختلف صنعت بیمه

به  توانند با استناد به نتایج این پژوهشمورد بحث و بررسی قرار دهند. محققان بعدي نیز می
اي غیررسمی در سازمان، فلات مسیر ههاي مسیر شغلی مدیران، حمایتبررسی لنگرگاه

 هاي مسیر شغلی و جستجوي مشاوره مسیر شغلی بپردازند. سازي،  فرصتشغلی، شبکه

 تعارض منافع
 .تعارض منافع ندارم

 

ORCID 
Mehdi Yazdanshenas  http://orcid.org/0000-0001-5641-3769 
Hamed Dehghanan  http://orcid.org/0000-0001-6019-3033 
Saeid Sehhat  http://orcid.org/0000-0003-2801-7413 
Forough Saghayan  http://orcid.org/0000-0001-7258-4824 

 

 منابع

 بهبود بر موثر سازمانی هاياستراتژي مدل تبیین و ). طراحی1393اکبري، زهرا و اکبري، فاطمه (

 تهران، ایران.، نوین مدیریت علوم همایش سومین .شغلی فلات پدیده

). تدوین راهبردهاي 1398مقدم، یوسف؛ دلاور، علی و علیپور درویشی، زهرا (میثم؛ محمديدهناد، 
فاع مطالعات مدیریت راهبردي د فصلنامه علمی .هاي مسیر پیشرفت شغلی کارکنانلنگرگاه

   .418-449): 10(3، ملی

ی قابلیت استخدامگیري مسیر شغلی متنوع بر اثر جهت). 1396( محسن، نژادعارفو  رضا، سپهوند
کاران گمرك شهید سرمایه مسیر شغلی (مطالعه موردي: ترخیص کارکنان با نقش میانجی

 .687-708): 9(4، مجله مدیریت دولتی .رجایی هرمزگان)

http://orcid.org/0000-0001-5641-3769
http://orcid.org/0000-0001-6019-3033
http://orcid.org/0000-0003-2801-7413
http://orcid.org/0000-0001-7258-4824
http://orcid.org/0000-0002-6639-9339
http://orcid.org/0000-0002-7105-1644
http://orcid.org/0000-0003-0191-2717
http://orcid.org/0000-0003-0191-2717


   فصل  |شماره ؟  |سال ؟  | مدیریت(بهبودوتحول)فصلنامه مطالعات   |22

 شغلی (مطالعه مسیر پیشرفت ریزيبرنامه استراتژي وضعیت ). بررسی1393عسکري رباطی، رضا (

 تهران، ایران. ،نوین مدیریت علوم همایش مینسو .اجتماعی) تامین سازمان موردي

مطالعه ن پرستارا سلامت عمومی بر مسیر شغلی استراتژي مدیریت تأثیر). 1393مهرانگیز. شمسعلی (
ارشناسی نامه کپایان .کاشان پزشکی علوم دانشگاه به وابسته منتخب هايبیمارستان موردي

 ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق.ارشد

). واکاوي پدیدارشناسانه تجربه زیسته 1400علیرضا و صیدي، محمدسجاد (نیري. زهره؛ رشیدي، 
 . 141-170): 2(12، هاي مدیریت منابع انسانیپژوهش .شاغلان موفق از مسیر شغلی

Akbari, Z., & Akbari, F. (2014). Designing and explaining a model of 
organizational strategies effective in improving the career plateau 
phenomenon. 3rd Conference on Modern Management Sciences, Tehran, 
Iran. [in Persian] 

Arnold, J., & Jackson, C. (1997). The new career: Issues and challenges. 
British Journal of Guidance and Counselling, 25(4), 427-433. 

Arthur, M. B., & Rousseau, D. M. (1996). The boundaryless career. Oxford 
University Press. 

Asgari Robati, R. (2014). Examining the status of the career progress planning 
strategy (a study in the Social Security Organization). 3rd Conference on 
Modern Management Sciences, Tehran, Iran. [in Persian] 

Baruch, O. K. (2015). Motivational orientation as a mediator in the 
relationship between personality and protean and boundaryless careers. 
European Management Journal, 34(2), 182-192. 

Blocker, R. Akkermans, J. TIMS, M. Jansen, P & Khapova, S. (2019). 
Building a sustainable start: The role of career competencies, career 
success, and career shocks in young professionals' employability. Journal 
of Vocational Behavior, 112, 172-184.  

Campbell, M., & Campbell-Whatley, G. D. (2020). Strategies and Barriers: 
Career Advancement for Women Administrators. Journal of Applied 
Educational and Policy Research, 5(1), 1-16. 

Cannon, S., Shay, C. (2019). The Influence of Protean Career Mindset on 
Employee Turnover Intention. Engaged Management Scholarship (EMS). 
Conference Philadelphia: Philadelphia, PA,1-18.  

Dehnad, M., Mohammadi Moghaddam, Y., Delavar, A., & Alipour Darvishi, 
Z. (2019). Anchors of career path strategies for staff. Strategic 
Management Studies of National Defense, 3(10), 418-449. [in Persian] 

Ellis, R.J., Holmstrom, A.L., Hewitt, D.B., Engelhardt, K.E., Yang, A.D., 
Merkow, R.P., Bilimoria, K.Y., Hu, Y. (2020). A comprehensive national 
survey on thoughts of leaving residency, alternative career paths, and 

http://33s.ir/?s=%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C+%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA
http://33s.ir/?s=%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C+%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA
http://33s.ir/?tag=%d9%85%d8%b3%db%8c%d8%b1-%d8%b4%d8%ba%d9%84%db%8c
http://33s.ir/?tag=%d9%85%d8%b3%db%8c%d8%b1-%d8%b4%d8%ba%d9%84%db%8c
http://33s.ir/?tag=%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%aa-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c
http://33s.ir/?tag=%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%aa-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c
http://33s.ir/?tag=%d9%85%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%87-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af%db%8c
http://33s.ir/?tag=%d9%85%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%87-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af%db%8c
http://33s.ir/?tag=%d9%85%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%87-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af%db%8c
https://www.sciencedirect.com/science/journal/00018791
https://www.sciencedirect.com/science/journal/00018791


 

reasons for staying in general surgery training. The American Journal of 
Surgery, 219(2), 227-232.  

Flöthmann, C., & Hoberg, K. (2017). Career patterns of supply chain 
executives: An optimal matching analysis. Journal of Business Logistics, 
38(1), 35-54. 

Francisco, I. F. S., & Castano, M. C. N. (2020). The Impact of Career 
Adaptability to the Job Search Strategies of Graduate Students in NCR 
(No. jmmr238). Global Academy of Training and Research (GATR) 
Enterprise, 5(1), 41-50 

Gould, S., & Penley, L. E. (1984). Career strategies and salary progression: A 
study of their relationships in a municipal bureaucracy. Organizational 
Behavior and Human Performance, 34(2), 244-265. 

Gubler, M., Arnold, J., Coombs, C. (2014). Reassessing the protean career 
concept: Empirical findings, conceptual components, and measurement. 
Journal of Organizational Behavior, 35(1), 23-40. 

Hall, D. T. (2002). Protean careers in and out of organizations. Thousand 
Oaks: Sag.  

Hirschi, A & Koen, J. (2021). Contemporary career orientations and career 
self-management: A review and integration. Journal of Vocational 
Behavior, 126, 114-131.   

Mansah-Owusu, G. (2013). Is the boundaryless career applicable to all? An 
investigation of black knowledge intensive workers in the UK (Doctoral 
dissertation. Brunel University Brunel Business School PhD Theses.  

Muawanaha, M. Y., Hudac, S., Tsanid, I., Syazalie, M., Umamf, R., & 
Jermsittiparsertg, K. (2020). Career Management Policy, Career 
Development, and Career Information as Antecedents of Employee 
Satisfaction and Job Performance. International Journal of Innovation, 
Creativity and Change, 11(6), 458-482. 

Nayyeri, Z., Rashidi, A., & Seidi, M. (2021). A Phenomenological 
Investigation of the Successful Employees’ Lived Experience of Their 
Career Path. Journal of Research in Human Resource Management, 12(2), 
141-170. [in Persian] 

Rodrigues. R., Butler, C.L., Guest, D. (2019). Antecedents of Protean and 
Boundaryless Career Orientations: the Role of Core Self- Evaluations, 
Perceived Employability and Social Capital. Journal of Vocational 
Behavior, 110, 1-11. 

Santos, G. G., Ferreira, A. P., & Pinho, J. C. (2019). Career attitudes and 
employability: analysis of mediation via career strategies. Employee 
Relations, 42(2), 417-436. 

Sepahvand, R., & Arefnejad, M. (2017). The Effect of the Diverse Job 
Orientation on the Employability of Employees Considering the 
Mediating Role of the Career Path Capital (Case Study: Shahid Rajaee 

https://www.sciencedirect.com/science/journal/00018791
https://www.sciencedirect.com/science/journal/00018791
https://www.sciencedirect.com/science/journal/00018791/126/supp/C
https://jipa.ut.ac.ir/article_65423_c55a3e98286e5d53d79b0fb3f8161889.pdf?lang=en
https://jipa.ut.ac.ir/article_65423_c55a3e98286e5d53d79b0fb3f8161889.pdf?lang=en
https://jipa.ut.ac.ir/article_65423_c55a3e98286e5d53d79b0fb3f8161889.pdf?lang=en


   فصل  |شماره ؟  |سال ؟  | مدیریت(بهبودوتحول)فصلنامه مطالعات   |24

Customs' Clearance Officers in Hormozgan). Journal of Public 
Administration, 9(4), 687-708. [in Persian] 

Shamsali, M. (2014). The effect of career path management strategy on the 
general health of nurses, a case study of selected hospitals affiliated to 
Kashan University of Medical Sciences. master's thesis, Islamic Azad 
University, Naraq branch. [in Persian] 

Smale, A., Bagdadli, S., Cotton, R., Dello Russo, S., Dickmann, M., Dysvik, 
A  . & Rozo, P. (2019). Proactive career behaviors and subjective career 
success: The moderating role of national culture. Journal of 
Organizational Behavior, 40(1), 105-122. 

Vos, A. Jacobs, S. Verbruggen, M. (2021). Career transitions and 
employability. Journal of Vocational Behavior, 126, 284-296.   

Wang, M., & Wanberg, C. R. (2017). 100 years of applied psychology 
research on individual careers: From career management to retirement. 
Journal of Applied Psychology, 102(3), 546-563. 

 

https://jipa.ut.ac.ir/article_65423_c55a3e98286e5d53d79b0fb3f8161889.pdf?lang=en
https://www.sciencedirect.com/science/journal/00018791
https://www.sciencedirect.com/science/journal/00018791/126/supp/C

	مدلی برای استراتژیهای مسیر شغلی مدیران در صنعت بیمه ایران
	مدلی برای استراتژیهای مسیر شغلی مدیران در صنعت بیمه ایران
	مدلی برای استراتژیهای مسیر شغلی مدیران در صنعت بیمه ایران
	http://orcid.org/0000-0001-5641-3769
	Mehdi Yazdanshenas
	Hamed Dehghanan
	http://orcid.org/0000-0001-6019-3033
	http://orcid.org/0000-0003-2801-7413
	Saeid Sehhat
	http://orcid.org/0000-0001-7258-4824
	Forough Saghayan

